
 

  یازده

  مترجمان پیشگفتار

ر تالش مضاعفی را براي پیشبرد و ترقـی اجراهـاي حرکتـی    هاي اخیر، بش در طی دهه
سـتعدادهاي  العـاده حـاکی از ا   شدید و ماهرانه داشته اسـت و اجـراي حرکـات خـارق    

مصـداق بـارز   » تر، بـاالتر و نیرومنـدتر   سریع«بیکران آدمی است و شعار المپیک یعنی 
اینگونه پیشرفتهاي سریع و در برخـی شـرایط،   . شکوفایی و نمودار کمال انسانی است

ــاي پژوهشــی     ــل تصــور انســان در اجــراي حرکــات ورزشــی، مرهــون فعالیته غیرقاب
 .وي .در همـین راسـتا، اي  . اي اخیر بـوده اسـت  ه دانشمندان علوم حرکتی در طی دهه

اندازهاي عـالی و   قهرمانان و ورزشکاران نخبه، چشم«اظهار داشت  1924هیل در سال 
انگیز براي مطالعـه دانشـمندان در تمـام ابعـاد و زوایـاي مختلـف را        قلمروهاي شگفت

  .»کنند ایجاد نموده و زمینه الزم را براي پژوهش فراهم می
ــروزه فعال ــهام ــان ورزشــی،   اي دانشــجویان رشــته تربیــت  یــت حرف ــدنی، مربی ب

ها که به نحوي با حرکات انسـان سـروکار دارنـد، مسـتلزم      فیزیوتراپیستها و سایر رشته
بـه حرکـات انسـان اسـت و از اینـرو       ائه توصیه و دستورالعملهایی راجعارزیابی و یا ار

ي و ارزشـمند بـه نظـر    هـا ضـرور   آگاهی از علم مکانیک جهت موفقیت در این رشـته 
ط نسان، تنها دورة رسمی آموزشی مـرتب بسیاري از متخصصان علوم حرکت ا. رسد می

شناسـی و بیومکانیـک در    با مکانیک حرکات انسان را طی یک واحد درسی حرکـت 
اي در ارتبـاط بـا    کتاب حاضر با هدف دستیابی به دانـش پایـه  . گذرانند ها می دانشکده

  .ریر درآمده استحرکات انسان به رشته تح
 Biomechanical Basis of« لد دوم ترجمه کتـابی اسـت بـا عنـوان    اثر حاضر ج

Human Movement «  ایـن  . انـد  آن را نوشـته  1نـوتزن . ام نیتلـ و ک 1میـل کـه جـوزف ه
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 دوازده

فصـل آن در جلـد اول و    7فصل نگاشته شده که دو بخش و  11کتاب در سه بخش و 
بـه همـراه پیوسـتها در جلـد دوم قـرار       11 تـا  8یعنی فصلهاي فصل آن  4بخش سوم و 

فصـلهاي اول تـا هفـتم جلـد اول شـامل مبـاحثی در ارتبـاط بـا مبـانی          . داده شده است
ها و اصطالحات تخصصـی در ارتبـاط    حرکت انسان است که در آن پس از بیان واژه

هـاي   با بدن و حرکات آدمی در فصل اول، اطالعات کاربردي قابل توجهی در زمینـه 
ات اسکلتی، عضالنی و عصبی به ترتیب در فصلهاي دوم تا چهـارم ارائـه شـده    مالحظ
و ) پاهـا (، اندامهاي تحتـانی  )دستها(آناتومی عملکردي نواحی اندامهاي فوقانی . است

  .تنه موضوع ارزشمند دیگري است که در جلد اول به آن پرداخته شده است
. کننـد  نسان را حمایت مـی استخوانها و رباطها عناصر ساختاري هستند که بدن ا

درك . آورنـد  عضالت موتورهاي بدن هستند که این سـاختارها را بـه حرکـت درمـی    
این موضوع که چگونه نیروها یعنی موضوع جلـد دوم کتـاب، از طریـق اسـتخوانها و     

نظـر و گشـتاورهاي    شـوند و چگونـه نیروهـاي مـورد     رباطها باعـث حمایـت بـدن مـی    
اي  شوند، مستلزم داشـتن اطالعـات پایـه    اي بدن میحاصل از آن باعث حرکت اندامه

رو ارتبـاط متقـابلی بـین مباحـث جلـدهاي اول و       از این. دربارة نیروها و آثار آنهاست
دوم کتاب حاضر وجود دارد کـه مطالعـه آن بـه درك بهتـر حرکـات انسـان کمـک        

اصلی بر این اساس، تجزیه و تحلیل مکانیکی حرکت انسان موضوع . نماید شایانی می
کتــاب حاضــر اســت کــه در آن بــه ترتیــب موضــوعاتی از قبیــل کینماتیــک خطــی،   

اي به همراه مثالهاي کـاربردي در   اي، کینتیک خطی و کینتیک زاویه کینماتیک زاویه
در بخـش  . شـده اسـت  ارتباط حرکات انسان و مهارتهاي ورزشی براي خواننده ارائـه  

اطها، عضالت، واحدهاي دستگاه متریـک  هاي رب پیوستهایی در زمینه پایانی کتاب نیز
بـا  . هاي ساده کینماتیک و کینتیک و توابـع مثلثـاتی ارائـه شـده اسـت      المللی، داده بین

باط و یا تعریـف  از معادالت مختلف براي  توصیف ر توجه به اینکه در علم مکانیک،
ه جبـر  ویـژ  شود، لذا داشتن اطالعـاتی دربـاره ریاضـیات و بـه     برخی کمیتها استفاده می

بـراي  ویـژه   به مثلثاتی در بخش پیوستهاي کتاب رو مطالعه توابع از این. ضروري است
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 سیزده

  .شود دانشجویانی که اندکی در ریاضیات و جبر ضعیف هستند، توصیه می
در هر فصـل ایـن   . فردي برخوردار استه ر بحاضر از ویژگیهاي منحصکتاب 

ایـن  . افزایش یابدا فرایند یادگیري اند ت اي استفاده شده کتاب، ابزارهاي آموزشی ویژه
بـراي ورود بـه مباحـث     هـا  زمینـه  ي رفتار فصل، ارائه پـیش هدفها :اند از ابزارها عبارت

تـرین نکـات هـر     فصل، استفاده از مثالهاي کاربردي و با دیدگاه پژوهشـی، بیـان مهـم   
فصل در قالب چکیده، اسـتفاده از انـواع گونـاگون سـؤاالت آموزشـی کـه بـازخورد        

ؤثري در خصوص نحوه مطالعه مباحث هر فصل و فراگیـري آن در اختیـار خواننـده    م
هاي تخصصی در هـر   نامه عالوه، استفاده از منابع متعدد و سرانجام واژه به. دهد قرار می

  .روند شمار می فصل از ابزارهاي آموزشی دیگر در کتاب حاضر به
و اصـطالحات مرسـوم    ها رغم تالشهاي مضاعف در جهت استفاده از واژه علی

رو  از ایـن . هاي مناسب دشـوار بـوده اسـت    در ترجمه کتاب، گاهی اوقات یافتن واژه
یـا اسـتفاده از    دانشـجویان عزیـز خطـایی در ترجمـه     نظـران و  هرگاه استادان، صـاحب 

تر بیابند، در صورت یادآوري با دیدة منت پذیرفته خواهـد شـد و در    هاي مناسب واژه
در پایان از نظرات سـازنده  . سبت به اصالح آن اقدام خواهد شداولین فرصت ممکن ن

استاد گرانقدر جناب آقاي دکتـر محبـی و سـایر عزیـزان در بهبـود کیفیـت ترجمـه و        
ژه از مدیران محترم سازمان سمت بـه ویـ  . شود هاي مناسب قدردانی می استفاده از واژه

اي در  اخیر تالشهاي ارزنده ائینی که در طی چند سالاستاد فرزانه جناب آقاي دکتر گ
انـد، صـمیمانه تشـکر     بـدنی مبـذول داشـته    جهت چاپ و نشر کتـب تخصصـی تربیـت   

  .شود می
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